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1. INFORMASJON OM VANNDIREKTIVET OG AVGRENSNING AV ARBEIDET 

EU’s rammedirektiv for vann ble implementert i norsk rett i ”Forskrift om rammer for 
vannforvaltningen” (kgl. res 15.12.2006). Vanndirektivet skal bidra til en mer helhetlig og 
økosystembasert forvaltning av alt vannmiljø i Norge og resten av Europa. 

Alle vassdrag, elver, grunnvannsforekomster og tilhørende kystområder i hele landet er 
inndelt i såkalte vannforekomster. Tiltak skal iverksettes for å oppnå minst ”god kjemisk 
tilstand” og ”god økologisk tilstand” i alle vannforekomstene innen 2015. Der målet 
allerede er nådd, skal miljøkvaliteten ikke forringes. 

Arbeidet er organisert ved at landet er inndelt i vannregioner. Tana kommune tilhører 
Finnmark vannregion, hvor Fylkesmannen er vannregionmyndighet. I hver vannregion skal 
det utarbeides en helhetlig forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram innen 2009. 
Den enkelte vannregion er videre inndelt i vannområder. I første runde for 
forvaltningsplanen (frist til utgangen av 2008), har myndighetene valgt ut enkelte 
vannområder hvor det skal utarbeides tiltaksanalyser. 

Vannforekomstene i Tana kommune tilhører avgrensningen ”Tana vannområde”. Tana 
vannområde omfatter Tanavassdragets nedbørsfelt i Norge og Finland, samt 
vannforekomster i tilknytning til Tanafjorden. Dette vannområdet er ett av flere områder i 
Finnmark hvor det skal utarbeides tiltaksanalyse i første planrunde. Denne utredningen er 
et innspill fra Tana kommune til den samlete analysen for hele vannområdet. 
Vannforekomstene i Tana vannområde omfatter både grunnvann, elvevannsforekomster 
med tilhørende kystområde. I Tana kommune er det klassifisert 118 slike vannforekomster 
(se tabell 1.1. nedenfor). 

Tabell 1.1. Vannforekomster i Tana kommune. 

Type vannforekomst Antall
Kystvannforekomster 8
Innsjøvannforekomster 47
Elvevannforekomster 53
Grunnvannforekomster 10
Totalt 118

I og med at antallet vannforekomster i kommunen er stort og det har vært korte tidsfrister for 
arbeidet med analysen, har det vært nødvendig å avgrense analyseområdet. Man har derfor
valgt å fokusere på Tanavassdraget, og da særlig hovedløpet (vannforekomstene E 242-20, E-
234-56, E-234-8). Når det gjelder lokaliteter med mulige punktutslipp av miljøgifter, omfatter 
disse sideelver og –bekker. 

Her har man analysert mulige påvirkninger som er kommet fram gjennom det tidligere 
karakteriseringsarbeidet. Det er foreløpig kun er en grovanalyse som er foretatt, og denne bør 
suppleres på senere tidspunkt. 
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2. STANDARD MÅLSETTINGER OG KOMMUNALE MÅL. 

Formålet med EU’s vanndirektiv er at det skal oppnås ”god økologisk status” og ”god 
kjemisk status” i alle vannforekomster innen 2015. Definisjonen på hva som er god 
økologisk- og god kjemisk status avhenger av geografisk område og type vannforekomst. For 
våre områder er datagrunnlaget mangelfullt, dvs. at det kreves nærmere overvåkning og 
prøvetaking for å kunne fastslå hvilke måleverdier som gjelder ved naturtilstand.

Fylkesmannens miljøvernavdeling antar at de fleste vannforekomster i området allerede har 
”god økologisk status”, men man har ikke nok faglig dokumentasjon til å endelig kunne 
fastslå dette. Det forutsettes derfor at kunnskapsgrunnlaget om naturtilstanden økes gjennom 
framtidige forsknings- og overvåkningsprogrammer tilknyttet direktivet. Når det gjelder
”kjemisk status” har man et bedre datagrunnlag når det gjelder Tanavassdraget, med bakgrunn 
i et norsk-finsk prøvetakningsprogram som startet opp i 1988 (se kap 4.1. nedenfor). 

I tillegg til de standard miljømålene i direktivet, må man ta hensyn til miljømål fastsatt i 
annen lovgivning. Dette gjelder blant annet målsettinger for vernete vassdrag (se boks 2.1) , 
og beskyttelsesregimet i nasjonale laksevassdrag/laksefjorder1 (se boks 2.2).
I tillegg til statlige målsettinger, har man dessuten kommunens egne målsettinger knyttet til 
Tanavassdraget (se tabell 2.1.). 

  
1 I Tana kommune er Tanavassdraget og Juovlajohka/Julelva vernet mot vannkraftutbygging. Tanavassdraget er 
”nasjonal laksefjord” og Tanafjorden ”nasjonal laksefjord”. 

Boks 2.1. Nasjonale mål for 
forvaltningen av de vernete vassdragene 
(Norge)

• unngå inngrep som reduserer verdien av 
landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, 
vilt, fisk, kulturminne og kulturmiljø

• sikre referanseverdien i de mest urørte 
vassdraga

• sikre og utvikle friluftlivsverdiene, 
særlig i område nær
befolkningskonsentrasjoner

• sikre verdien knyttet til 
forekomster/områder i nedbørfeltet til de 
vernete vassdragene som det er faglig 
dokumentert har innvirkning på 
vassdragenes verneverdier 

• sikre de vassdragsnære områdenes verdi 
for landbruk og reindrift mot nedbygging 
der disse interessene var en del av 
grunnlaget for vernevedtaket.

Boks 2.2. Rammer for beskyttelsesregimet 
i nasjonale laksevassdrag (Norge)

Skal regulere inngrep som kan skade 
produksjon eller overlevelse av laks i 
vassdragene, herunder: 
• uttak av vann
• drenering og grøfting
• overføring av vann
• lukking av vassdrag
• elveforbygging og kanalisering
• bygging av flomvoller 
• grusgraving og massetak
• opprensking av elveløp og senking
• fjerning av kantvegetasjon
• utfyllinger
• fiskeoppdrett
• utslipp av forurensende komponenter
• flatehogst i nærheten av lakseførende 

strekning
• oppdyrking i nærheten av lakseførende 

strekning
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Tabell 2.1. Gjeldende kommunale målsettinger knyttet til Tanavassdraget. 
Plandokument og hovedmålsetting Målsetting

Alle husstander skal være tilknyttet vannkilde som leverer 
vann av tilfredsstillende kvalitet. Alle kommunale vannverk 
skal være godkjent av Mattilsynet og levere vann som 
tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften. 
Vannforsyningen skal være sikker og driftes på en effektiv 
måte.
Tanavassdraget skal bevares i utmerket stand for fremtiden 
ved at avløpssystemet tilfredsstiller interne og eksterne krav til 
funksjon og standard (….)

Kommuneplanens samfunnsdel 
(2008-2019): 

Et samfunn hvor alle kan leve ” det 
gode liv” gjennom trygge omgivelser, 
gode arbeidsplasser, kulturelt 
mangfold, sterk Tana identitet, et sunt 
liv i natur i økologisk balanse”

Tanaelva og Tanalaksen er symbolet på Tana. Utnyttelsen av 
ressursene i elva skal bidra til arbeidsplasser, men forvaltes på 
naturens og lokalbefolkningens premisser. Tanavassdraget 
skal bevares i naturlig tilstand, og vassdragets naturressurser 
utnyttes på en måte som er bærekraftig og som fremmer det 
lokale næringslivet og den samiske kulturen.
Bevare naturverdiene i og langs vassdraget i dagens tilstand, 
som grunnlag for bosetting og sysselsetting i dag og i 
framtida.
Bevare fiskebestandene i Tanavassdraget på dagens nivå, og 
forvalte fiskeresursene i et langsiktig og bærekraftig 
perspektiv, til beste for lokalsamfunnene på begge sider av 
grensa. 
Sikre de viktigste frilufts- og naturområdene langs vassdraget 
for allmennhetens bruk i framtida, og bevare disse områdenes 
frilufts- og naturkvaliteter gjennom en langsiktig 
arealplanlegging, fysisk tilrettelegging og holdningsskapende 
arbeid. 
Bevare vannkvalitet i Tanavassdraget i en god tilstand, og 
redusere effekter av diffuse forurensningsbelastninger. 
Sikre at allmennheten på en enkel måte kan få tilgang til 
informasjon om Tanavassdragets tilstand og naturverdier. 
Ivareta lokale tradisjoner og kunnskap knyttet til bruk av 
vassdraget. 

Flerbruksplan for Tanavassdraget 
(2007-2016)

”Tanavassdraget skal bevares i en 
naturlig tilstand, og vassdragets 
naturressurser utnyttes på en måte som 
er bærekraftig, og som fremmer det 
lokale næringslivet og den samiske 
kulturen”.

Sikre god kvalitet på drikkevannet og bedre utnyttelse av 
grunnvannsressursene, samt bedre sikkerheten for 
vanndistribusjonen. 

3. GENERELL BESKRIVELSE AV BRUKERINTERESSER

I perioden 2002-2005 var Tana kommune med i Interreg prosjektet ”Ny flerbruksplan for 
Tanavassdraget- samarbeid mellom grensekommuner i Tanadalen”. I forbindelse med 
planprosessen ble det gjennomført ni folkemøter i kommunen, hvor temaer knyttet til 
vannforvaltning ble drøftet. Det kom inn en rekke innspill, og hovedtrekkene i disse er 
oppsummert i tabellen 3.1. nedenfor2. Med bakgrunn i det forarbeidet som allerede er gjort 

  
2 For flere detaljer, se ”Flerbruksplan for Tanavassdraget (2007-2016)- kommunedelplan for Tana og Karasjok 
kommuner”. 
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og av tidshensyn, er det i arbeidet med denne tiltaksanalysen ikke gjennomført offentlige 
møter fra kommunens side. Det forutsettes at slike møter blir gjennomført i det videre arbeidet 
med forvaltningsplanen for hele vannregionen. 

Det bør i det videre arbeidet med vanndirektivet foretas en geografisk inndeling av vassdraget 
iht. ulike brukerinteresser (eksempelvis drikkevann, badeplass, fiske, rekreasjonsområde, 
lekeplass for barn, landbruksinteresser, vernet område), til bruk i saksbehandling av 
utslippstillatelser etter forurensningsforskriften. 

Tabell 3.1. Oppsummering av innspill fra folkemøter i Tana kommune (2002-2005) om 
vannforvaltning.
Tema Innspill- sammendrag
Fiskeressurser • Øke laksebestanden i sidevassdragene

• Redusere sel- og lakseandbestanden. 
Fiskesykdommer Bekymring for spredning av Gyrodactylus salaris. Ønskede tiltak: 

• Mer informasjon og flere desinfeksjonsstasjoner
• Strengere krav og kontroll med desinfeksjon av båter og 

annet utstyr
Kantvegetasjon Delte meninger om behovet for kantsoner langs vassdraget.  
Friluftsliv • En rekke ønsker knyttet til forbedring av friluftsanlegg 

(søppeldunker, toalettanlegg, nye rasteplasser m.m), og bedre  
kontroll med forsøpling

• Registrere og skilte atkomstveier til elva
• Strengere regler for camping langs vassdraget. 

Vannkvalitet og forurensning • Bedre rensing av kommunale utslipp
• Bedre kontroll med gårder og private kloakkanlegg med 

hensyn til utslipp
• Vannprøver fra avfallsplassen på Gassanjárga må 

offentliggjøres.

3. PÅVIRKNINGER TIL TANAELVA- HOVEDLØPET

4.1. Generell beskrivelse av dagens status

Når det gjelder kjemisk status, har Tanavassdraget siden 1988 vært overvåket med hensyn til 
vannkjemi og bakteriologi (hygiensk vannkvalitet). I perioden 1988-20023 er det tatt prøver 
ved 7 ulike stasjoner i vassdraget, hvorav 2 i hovedelven i Tana kommune (stasjon T12: 500 
m oppstrøms Tanabru og stasjon T13: Seida).

Generelt viser resultatene at vassdraget i liten grad tilføres forurensende stoffer eller påvirkes 
av menneskelig kvalitet. Vannkvaliteten er god, og de fleste vannparametrene følger naturlige 
sesong- og årstidsvariasjoner. 
Når det gjelder økologisk status finnes det pt. ikke systematiske overvåkningsdata fra 
Tanavassdraget. 
De ulike typene forurensningspåvirkninger er nærmere beskrevet nedenfor. 

  
3 Etter 2002 har prøvetakingen vært gjennomført av Lappland Miljøsenter, i samarbeid med Fylkesmannen i 
Finnmark, men i et mer begrenset omfang enn tidligere.
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4.2. Påvirkning fra næringssalter (fosfor og nitrogen)
I forbindelse med tiltaksanalysen er det utarbeidet et forenklet forurensningsregnskap for 
fosfor-tilførsler (diagram 4.1.) basert på den informasjonen som pt. er tilgjengelig. Analysen 
gjelder kun de delene av nedbørsfeltet til Tanavassdraget som ligger i Tana kommune. 
Påvirkningene som er vurdert omfatter spredte avløp, kommunale avløp, avrenning fra areal 
inkludert landbruk4 samt naturlige tilførsler. Beregningene viser at hele 92 % av tilførslene er 
naturlig avrenning fra fjell og skogsområder, samt bidrag via nedbør og atmosfæriske 
avsetninger (naturlige tilførsler). Den menneskeskapte andelen av tilførslene er dermed svært 
liten hvis man sammenligner med andre vassdrag. 

Resultatene fra prøvetakningen med hensyn til fosformengder ved målestasjonene i 
vassdraget (perioden 1988 til 2002), bekrefter forholdene ovenfor5. I henhold til SFT’s 
veileder 95:04 ”Miljømål for vannforekomstene- forventet naturtilstand”, vil de fleste elevene 
ved naturtilstand ha måleverdier i tilstandsklasse I. Som det framgår av tabell 4.1. er 
målingene på de fleste målestasjonene innen tiltaksklasse I (meget god) eller II (god), altså 
tilnærmet naturtilstand. Verdiene er videre innenfor anbefalte miljøkvalitetsnormer for 
bevaring av biologisk mangfold6. 

Tabell 4.1. Vannkvaliteten ved målestasjoner i Tana kommune med hensyn til fosfor. 
Stasjon 1988-

1990
1991-
1992

1993 1994 1995 1996 1997 1998-
1999

2000 2001 2002 2003 2004-
2005

2006 2007

Oppstrøms 
Tana bru

I II I I II I II I ---- II III III II III II

Seida I II I II I I II I ---- II I II II II II

Unntaket er prøvene for stasjonen oppstrøms Tana bru hvor det er registrert 
gjennomsnittsverdier i tiltaksklasse III (mindre god miljøkvalitet) i flere år etter 2002.  
Årsakene til avviket kan være påvirkninger fra avløp. 
Hvis man ser på fosforutslippene for den delen av nedbørsfeltet som ligger i Tana kommune, 
viser beregningene at omlag 82 % av tilførslene kommer fra kommunale avløp. Spredte avløp 
er estimert til 3 %, men det er her stor usikkerhet knyttet til om alle anleggene er i 
forskriftsmessig stand og om tidligere pålegg om utbedringer er fulgt opp. Arealavrenning fra 
landbruket er videre estimert til 14 %. Overvann fra tettbebyggelse har svært liten betydning 
(1%). 

  
4 Når det gjelder utslipp fra landbruket, er det i denne sammenhengen kun vurdert avrenning fra landbruksareal. 
Forurensningsproduksjon fra silo, gjødsellagre og melkerom er ikke vurdert her. 
5 Prøveresultatene fra overvåkningen av fosfor (P) og nitrogen (N)  i perioden 1988-2002  er klassifisert iht. SFT’s veileder 
97:02 ” Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann”, og vurdert mht. tiltaksklassene I (meget god miljøkvalitet), II (god), III 
(mindre god) og IV (dårlig).

6 SFT veiledning 97:02. Miljømål for vannforekomstene. Retningslinjer og anbefalte miljøkvalitetsnormer. 
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Fig.4.1. Prosentvis fordeling av fosforutslipp til Tanavassdraget fra ulike kilder. Diagrammet viser 
kun menneskeskapte tilførsler. 

Fordeling av fosfor-utslipp til Tanavassdraget

Kommunalt avløp
82 %

Spredte avløp
3 %

Overvann fra 
bebygde områder

1 %

Landbruket 
(arealavrenning)

14 %

Når det gjelder tilførsler av nitrogen (N), viser alle målingene fra overvåkningsprogrammet7

ved alle stasjoner i tiltaksklasse 1 (meget god tilstand). Man kan dermed fastslå at vassdraget 
ikke er påvirket av nitrogenforurensning, og det er med bakgrunn i dette ikke foretatt videre 
beregninger av tilførsler. 

4.3. Påvirkning fra forsurende stoffer
pH- målingene ved stasjonen i Tanavassdraget har vært tilnærmet uendret fra 1988 og frem til 
i dag (6.9-7.6). Verdiene tilsvarer tilstandsklasse I (”meget god”), og tilsvarende naturtilstand.  
Av dette følger også at pH-målingene er innenfor de anbefalte miljøkvalitetsnormene knyttet 
til fiske8. Det er dermed ingen grunn til å frykte forsuring i vassdraget ved nåværende 
belastning av sur nedbør.

4.4. Hydromorfologisk påvirkning
De viktigste hydromorfologiske påvirkningene i Tanavassdraget er beskrevet nedenfor.

Kanalisering og forbygning av elveløpet
Eksisterende elveforbygninger i Tanavassdraget er spredt over store arealer. I perioden 1976-
2000 er det bygd 7 km. med elveforbygninger fordelt på ni ulike strekninger i Tanavassdraget. 
Den mest berørte strekningen i hovedløpet i Tana kommune er strekningen fra Skiippagurra 

  
7 Prøvetakingsperiode: 1994-2002. 
8 Miljømål for vannforekomstene. Retningslinjer og anbefalte miljøkvalitetsnormer. SFT veileder 97:02
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til elveutløpet. De nedre delene av sideelevene Luovttejohka/Luftjok og Máskejohka/Masjok 
er også sterkt preget av elveforbygninger9. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeider en egen tiltaksanalyse for 
elveforbygninger, som rapportering til vannregionsmyndigheten. 

Vandringshindre for fisk
Flere av sideelevene er definert som høy risiko- områder10 (Lismajohka, Alletjohka, 
Njorgannjohka, Vuoppejohka), med bakgrunn i at det er etablert vandringshindre for fisk. Det 
vil bli utarbeidet en separat tiltaksanalyse for disse, i et samarbeid mellom Statens vegvesen 
og vannregionmyndigheten (Fylkesmannens miljøvernavdeling). 

Forandringer i kantsonen langs vassdraget
I følge miljøkvalitetsnormer i ferskvann, bør 90% av den opprinnelige kantvegetasjonen være 
intakt for bevaring av biologisk mangfold og urørt natur.11 Det er ikke foretatt egne
kartlegginger av utbredelsen av den naturlige kantsonen langs Tanavassdraget, men generelt 
sett vet man at kantvegetasjonen langs elveløpet i stor grad er bevart. Unntaket er lokalt i 
enkelte jordbruksområder (Bonakas og strekningen Tana bru- Sirma på begge sider av elva), 
hvor dyrkingsarealet går nært inn til elvebredden. I disse områdene kan det være aktuelt å 
utføre leplantinger. 

Når det gjelder bredden på kantsonen, så er det fastsatt krav i vannressursloven om at det skal 
opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag. I retningslinjer for 
gjeldende arealplan til Tana kommune, er det fastsatt at kantsonen skal være på minimum 10 
meter. 

4.5 Påvirkning fra miljøgifter
I perioden 1995-2001 ble det tatt vannprøver i hovedelva ved Seida for analyse av ulike 
metaller (Al, Cd, Cr, Pb, Zn, Ni, As, Fe og Mn12). Analyseresultatene viser stort sett naturlige 
bakgrunnsverdier. Forhøyede verdier opptrer ved turbiditet. Det tyder på at elementene er 
bundet til erosjonspartikler og dermed foreligger i en lite giftig form. 

Det er foretatt en vurdering nedenfor av mulige punktutslipp til sidevassdrag og –bekker, samt 
utslipp fra avfallsdeponiet på Gassanjárga 13. De ulike punkt- påvirkningene er nærmere 
beskrevet nedenfor. 

  
9 Luovttejohka/Luftjok: 60% elveforbygning langs nederste 2 km. 
Maskejohka/Masjok: 40 % elveforbygning langs nederste 2,5km. 
10 Vannforekomster der man står i fare for å ikke kunne oppnå god økologisk status innen 2015, som er 
tidsfristen satt i direktivet. 
11 Miljømål for vannforekomstene. Retningslinjer og anbefalte miljøkvalitetsnormer. SFT veileder 97:02
12 NIVA, 2001. Overvåkning av Tanavassdraget. Årsrapport for 2001. LNr 4569-2002. 
13 Utslipp av miljøgifter fra avløpsanlegg er ikke vurdert særskilt i denne omgangen.
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ØFAS’ avfallsdeponi på Gassanjárga
Avfallsdeponiet ligger på Gassanjárga, i underkant av 300 meter fra hovedløpet til Tanaelva. 
Anlegget er driftet av Øst-Finnmark Avfallsselskap (ØFAS), som er pålagt å overvåke 
eventuelle forurensninger. 

Allerede i 2003 søkte ØFAS om fritak fra avfallsforskriftens krav om dobbel bunntetting, til 
videre drift av celle 3 ved deponiet. Unntak fra kravet kan innfris dersom deponieier gjennom 
en miljørisikovurdering kan dokumentere at de diffuse utslippene fra deponiet ikke er av en 
slik størrelse eller karakter at de medfører ulemper for miljøet. Saken er per oktober 2008 ikke 
sluttbehandlet hos Fylkesmannens miljøvernavdeling. 

En miljøkonsekvensvurdering av deponiet ble utført av ØFAS i 2007. Som en del av 
vurderingen ble det foretatt en kildekarakterisering, transportkarakterisering og 
respientkarakterisering iht. SFT’ s veileder14. Transportkarakteriseringen avdekket blant annet 
at løsmassene i området ikke har de egenskapene som er lagt til grunn i kravene til geologisk 
barriere i avfallsforskriften. 

Både i sigevannet og sigevannssedimentet ble det funnet en rekke stoffer med overskridelser 
av terskelverdiene i SFT’s veileder. Det ble tatt prøver av vannkvaliteten i to nye 
grunnvannsbrønner i influensområdet, samt av grunnvannssig/bekker nord for deponiet i tre 
omganger i juni, august og november 2006. Det ble påvist forhøyete verdier av kvikksølv 
(Hg) i en av brønnene og i grunnsvannsiget nord for/nedstrøms deponiet. Andre stoffer som 
viste forhøyete verdier var klor (Cl), natrium (Na) og barium (Ba). Prøveresultatene er forklart 
med feilkilder, samt det naturlige bakgrunnsnivået fra bergartene i området og gamle marine 
avsetninger. Det bores pt. en referansebrønn i området for ytterligere prøvetaking, som kan gi 
flere opplysninger om det naturlige nivået av ulike stoffer i grunnvannet.  

På oppdrag av Fylkesmannens miljøvernavdeling ble det i 2007 videre tatt prøver og foretatt 
en vurdering av innholdet av metaller i vann og sediment fra bekken nedstrøms deponiet. 
Innholdet av metaller i bunnsedimentprøvene fra bekken var generelt lavt, og på nivå med det 
som er målt i en rekke upåvirkete innsjølokaliteter i Finnmark. Vannanalysene viste noe 
forhøyede verdier av krom (Cr), kobber (Cu), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn), 
tilsvarende tilstandsklasse II ”moderat forurenset”, samt av aluminium (Al) og barium (Ba). 
Selv om konsentrasjonene var generelt lave, indikerer resultatene fra vannprøvene at det 
foregår en viss utlekking av tungmetaller (Cr, Cu, Hg, Ni og Zn)  fra fyllingen. 

Nedlagte kommunale avfallsfyllinger
I Tana kommune er det 7 nedlagte kommunale avfallsfyllinger, som ble benyttet før 
eksisterende avfallsdeponi ble etablert (se tabell 4.1. nedenfor). På alle disse fyllingene er det 
sannsynlig at det har blitt dumpet farlig avfall (spesialavfall), slik at det foreligger en fare for 
forurensninger.

  
14 Veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved deponier (SFT, TA 
1995/2003). 
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Tabell 4.1. Status for nedlagte kommunale avfallsfyllinger i Tana.  

Det er så langt ikke tatt jord- eller vannprøver i områdene, så det foreligger ingen data om 
eventuelle utslipp. I henhold til Fylkesmannens ”tiltaksplan for avslutning, kontroll og 
etterdrift av nedlagte kommunale avfallsfyllinger” er alle fyllingene i Tana klassifisert i 
tiltaksklasse 2 (uavklart status). For alle disse må det gjøres nærmere miljøundersøkelser, 
inkludert prøvetaking av sigevann og/eller bekk, og deretter foretas en nærmere vurdering av 
oppfølgingstiltak. 

I tillegg avfallsfyllingene i tabell 4.1. ovenfor, har det vært to fyllinger i bruk ved 
Smalfjordvann før etableringen av anlegget i Bonakas. Det er også registrert to ulovlige
fyllinger ved Juovlajohka/Julelva i Austertana. Nærmere informasjon om disse må samles inn
i forbindelse med oppfølgingen av denne analysen. 

Lokaliteter med forurenset grunn
I SFT’s register over forurenset grunn er det registrert tre eiendommer i Tana kommune. 
Status for to av disse er nærmere beskrevet nedenfor15. 

Massetak i Skiippagurra (Ruossajohka/Korselva)
I forbindelse med tidligere anleggsvirksomhet, har Statens vegvesen deponert avfall i avsluttet 
massetak i Skiippagurra. Tana kommune tok i 2002 prøver av drikkevannet fra 
grunnvannsbrønnene i Korselva og fra nettet. Det ble funnet mindre mengder bly både fra 
brønnene og ut på nettet. Høyeste observerte verdi på bly fra råvannet (rett fra brønnen) har 
vært 3,8 ug/l som er under kravet i drikkevannsforskriften. 

I 2003 utførte Interconsult en miljøteknisk grunnundersøkelse på oppdrag av Statens 
vegvesen. Det ble tatt jordprøver av orginale masser under avfallet, og vannprøver fra to 
grunnvannsbrønner og fra Ruossajohka/Korselva.  Prøvene ble analysert for 20 ulike 
parametre, som omfatter de viktigste mht. å avdekke forurensning fra metallforbindelser og 
hydrokarboner. 

Analyseresultatene fra jord viste at ingen av de analyserte parametre overstiger SFT’s 
normverdier for ”mest følsom arealbruk”. Når det gjelder vannprøvene, viste ingen av 

  
15 Den tredje eiendommer er Esso Norges tankanlegg i Smalfjord, hvor dreneringen er til Tanafjorden. Denne
lokaliteten er derfor ikke vurdert videre i denne sammenhengen. 

Lokalitet Tildekket/
tilsådd

Ble avfall 
brent under 
driften?

Er avfall 
gravd ned?

Flygeavfall og 
gjenstander 
ryddet bort

Nærmeste elv/bekk

Seidafjellet Ja Ja Ja Ja Skippagurrabekken
Hillagurra Ja Ja Ja Ja Vuopmanjohka. 
Austertana Delvis Ja Ja Delvis. Gjerde 

må fjernes
Liten bekk som drenerer ut i 
Tanafjorden. Fyllingen 
ligger 100 meter fra utløpet 
til Tanafjorden. 

Polmak Ja Ja Ja Ja Buolbmátjohka/Polmakelva
Bonakas Ja Ja Ja Ja Bonjakasjohka
Sirma Ja Ja Noe, men 

meste fjernet
Ja Sirpmájohka
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prøvene verdier over kriteriene i drikkevannsforkriften, med unntak av for THC (totale 
hydrokarboner) hvor deteksjonsgrensen samlet sett var for høy. Alle THC- fraksjonene er 
imidlertid hver for seg lavere enn deteksjonsgrensen. Det ble derfor ikke foretatt noen videre 
risikovurdering. 

I etterkant av den miljøtekniske undersøkelsen, vurderte SFT det slik at det fremdeles er 
mulig at forurensning fra avfallet kan spres til grunnvannsbrønnen ved Korselva, og at det 
derfor må stilles krav til ytterligere undersøkelser. Med bakgrunn i dette fikk Statens 
vegvesen i 2004 et pålegg fra SFT om prøvetaking i perioden fram mot 2007. Det ble stilt 
krav om at dersom måleverdiene i drikkevannsforskriftens kriterier ble overskredet, måtte 
SFT og Tana kommune varsles. Tana kommune har i brev til Statens vegvesen 30/11-2007 
etterlyst prøvetakingsresultatene.

Tanahus
I forbindelse med Forsvarets tidligere eiendom på Tanahus er det avdekket flere gamle 
avfallsdeponier. Disse er konsentrert til to lokaliteter: 

• Lokalitet 1 er inne på det tidligere militær-leir området. Området har blitt undersøkt 
med metalldetektor sommeren 2008, og det er gravd en rekke sjakter for prøvetaking. 
Det er funnet forhøyete verdier av tungmetaller i flere av sjaktene, samt forhøyete 
verdier av PCB og hydrokarboner i to andre sjakter. Miljøundersøkelsen er imidlertid 
ikke ferdigstilt. Tiltaksplanen skal foreligge i løpet av høsten 2008, og opprydningen 
foretas i 2008-09. 

• Lokalitet 2 omfatter to små deponier på sletten nedenfor riksvegen, 200 meter fra 
hovedelva. Området har tidligere vært eid av Forsvaret. Det ble utarbeidet en 
miljøundersøkelse for området i 2003. Prøvene fra det ene av deponiene viste 
forhøyete verdier av metaller og PCB over grenseverdiene for ”mest følsom 
arealbruk”. Lokaliteten er ryddet, og saken avsluttet. 

4.6. Biologiske påvirkninger

Fiske og fangst- uttak i forhold til totalbestand/gytebestandsmål
Villaksbestandene i Tanavassdraget utgjør samlet sett den største bestanden av atlantisk laks 
på verdensbasis16. Den totale produksjonen av voksen laks inkludert sjø, elvefangst og 
gytefisk er estimert til å være rundt 600 tonn17, der et gjennomsnitt på 139 tonn har blitt 
fanget årlig i perioden 1972 til 200618. Fjord og elvefangstene har variert fra 100 til 300 tonn. 
I de beste årene har fangstene fra Tanavassdraget utgjort hele 22 % av all elvefangstene av 
laks i hele Europa. 

Laksefangstene i Tanavassdraget har alltid vært svingende, og variert i perioder på 8-9 år. 
Utviklingen siden 2001 har imidlertid vært alarmerende. For det første har laksefangstene 
vært lavere enn tidligere. Fangstutviklingen i de andre norske elevene har vært økende siden 
1972, mens den har vært synkende i Tanavassdraget. For det andre, så har andelene storlaks i 
de totale laksefangstene gått ned . I perioden 1972 til 2002 var 25% av fangstene storlaks. Til 
sammenligning var andelen storlaks av de totale fangsten kun 4 % i 2007 og 7 % i 2006. 

  
16 Se Johansen M. et al. 2008. Atlantic salmon monitoring and research in the Tana river system. Report from 
Norwegian- Finnish working group on monitoring and research in Tana. 
17 Kilde: NOU 1999:9  ”Til laks åt alle kan ingen gjera”. 
18 Kilde: Fylkesmannen i Finnmark.
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Det har vært gjennomført undersøkelser både på norsk og finsk side for å anslå 
beskatningstrykket. En undersøkelse fra 90-tallet anslår en beskatningsgrad på 60-80%, men 
dette vil variere etter hvilke deler av vassdraget som er omfattet. 

Det er foretatt foreløpige beregninger av gytebestandsmål for 180 norske lakseelver, herunder 
Tanavassdraget (Hindar et al. 200719). For hele Tanavassdraget må det være 55 tonn/12500 
stk. holaks på gyteplassene om høsten for å utnytte produksjonspotensialet i vassdraget. Det er 
foretatt studier av estimert gytebestand sett i forhold til gytebestandsmålet, basert på ulike 
beskatningsgrader. Beregninger er gjort for Tanaelva som helhet og for sideelvene 
Karasjohka, Iesjohka, Laksjohka og Maskejohka. Studien gir indikasjoner om en kraftig 
overbeskatning de fleste årene. Med en anslått fangstrate på  70%, var det kun i 2001 20at 
gytebestandsmålet for vassdraget ble nådd. Dersom man ser på sidevassdragene, er 
situasjonen bedre i nedre del av vassdraget enn i øvrige deler, men i ingen av de fire 
undersøkte sidevassdragene er gytemålene nådd for perioden 2004-2007. Dette gir grunn til 
stor bekymring for utviklingen av laksebestanden i årene som kommer. Dette gjelder både en 
nedgang i bestanden generelt, og en fare for at enkeltbestander i de øvre delene av vassdraget 
kan bli utryddet (genetisk tap).

Andelen oppdrettsfisk i forhold til totalbestand
For å overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks, er det hele fra 80-tallet samlet inn og 
analysert skjellprøver fra laks. Innslaget av oppdrettslaks i fangstene har de siste årene vært 
lite, mellom 0,05 og 0,53 %. 

Fremmede arter 
Høsten 2007 ble det observert svært mye pukkelaks i elver i Finnmark, blant annet ble det 
fanget flere hundre pukkellaks i Tanaelva og i Tanafjorden. Pukkelaks er en stillehavslaks 
som ble innført til Kolahalvøya fra 1958-1989 med henblikk på kulturbetinget fiske. I dag er 
det selvproduserende bestander av pukkelaks på Kolahalvøya, og sannsynlig at den kan 
etablere egne bestander i Finnmark. Generelt sett er pukkellaksen uønsket, da man ikke vet 
hvilke effekter den kan ha på de opprinnelige laksebestandene, blant annet gjennom 
konkurranse eller ved at den fører med seg sykdommer som er fremmede for våre fiskearter. 

Fiskesykdommer
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er regnet som den mest alvorlige trusselen som har 
rammet laksebestandene i Norge de siste årene. Nærmeste elv med Gyrodactylus salaris på 
norsk side er Skibotnelva i Troms. I Finland har parasitten vært påvist i et oppdrettsanlegg i 
Enare-sjøen. 

I folkemøtene i forbindelse med flerbruksplanen for Tanavassdraget kom det inn en rekke 
bekymringer og forslag til tiltak mot spredning av fiskesykdommer. Det er ønske om forbud 
mot fremmede kajakker og kanoer, samt at desinfeksjonsattest gjøres obligatorisk for alle 
tilreisende fiskere både på norsk og finsk side. 

  
19 Hinder, K. M.fl. 2007. Gytebestandsmål for laksebestander i Norge. NINA rapport 226. 
20 For perioden 1993-2001. 
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4. Kostnader til gjennomføring av tiltak (kommunen)

5.1. Identifisering av mulige kommunale tiltak
Tabellene 5.1. tom 5.3. nedenfor gir en oversikt over mulige kommunale tiltak. Tiltakene er 
vurdert kvalitativt etter en relativ skala fra 1 til 3, der 1 er liten effekt, 2 er middels effekt og 3 
er stor effekt på kjemisk og/eller økologisk tilstand i vassdraget. Det er ikke foretatt noen 
prioritering av de ulike tiltakene. Enkelte av tiltakene er ikke kostnadsberegnet. Disse vil bli 
ytterligere behandlet i utkastet til ny hovedplan for vann- og avløp, som ikke er ferdigstilt per 
1/11-08. 

Tiltak knyttet til biologiske påvirkninger er ikke vurdert i denne sammenhengen, med 
bakgrunn i vannregionmyndighetenes avgrensning av analysearbeidet. 

5.1.Tabell over tiltak som reduserer fosfor og nitrogen tilførsler.

Sektor Tiltak Kostnad 
NOK
(investering)

Kostnad 
NOK 
(drift/år)

Effekt 1-3

F-1. Redusere mengden 
fremmedvann tilført 
renseanleggene

Ikke klarlagt.

F-2. Redusere overutslipp og 
direkteutslipp av spillvann 
ved å øke kapasiteten i 
avløpsanlegg. 

Ikke klarlagt. 

F-3. Stedvis forbedre 
funksjon og standard på 
utslippsanlegg.

Ikke klarlagt. 

F-4. Utarbeide kommunal 
forskrift for separate 
avløpsanlegg.

Ikke 
klarlagt.

F-5. Utarbeide 
saneringsplaner.

Ikke klarlagt. 

F-6. Ta i bruk automatisk 
prøvetakingsutstyr ved 
renseanleggene.

Ikke klarlagt. Administrativt. 

F-7. Etablere kommunalt 
renseanlegg i Skiippagurra. 

2.956.500,-. 1

F-8. Etablere kommunalt 
renseanlegg i Polmak.

2.010.500,- 1

F-9. Gjennomgang og 
oppfølging av eksisterende 
utslippstillatelser for spredte 
avløpsanlegg (under 50 pe)

100.000* 2

Avløp

F-10. Inndeling av 
Tanavassdraget i ulike 
klasser basert på 
brukerinteresser (inkl. 

100.000* Administrativt
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kartfesting), til bruk i 
avløpsbehandlingen. 

Landbruk F-11. Foreta kartlegging av 
utslipp fra silo, melkerom og 
gjødsellagre, og vurdere 
oppfølgingstiltak.

100.000* Administrativt. 

F-12. Vannprøvetaking i 
Tanaelva ved målestasjoner i 
Seida og oppstrøms Tana 
bru21.- Parametre:  
Totalfosfor, totalnitrogen og 
hygienisk vannkvalitet. 

-------- 30.000 AdministrativtGenerelt

F-13. Vannprøvetaking i 
Tanaelva ved andre 
lokaliteter på strekningen 
Polmak- Seida. Parametre: 
Totalfosfor, totalnitrogen og 
hygienisk vannkvalitet. 

--------- 60.000 Administrativt

Foreløpige kostnader 4.967.000 390.000
* engangskostnad.

5.2. Tabell over tiltak som reduserer tilførsler av miljøgifter 

Sektor/område Tiltak Kostnad 
NOK
(investering)

Kostnad 
NOK
(drift)

Effekt 1-3

M-1. Vannprøvetaking 
ved nedlagte 
kommunale 
avfallsfyllinger, samt 
oppfølgingstiltak. 

--------------- 200.000* 3

M-2. Vannprøvetaking i 
tilknytning til ulovlig 
fylling i Austertana, 
samt opprydningstiltak. 

----------------- 60.000* 3

Avfall

M-3. Befaring av gamle 
fyllinger ved 
Smalfjordvann, og 
vurdering av behov for 
tiltak. 

---------------- 10.000* Administrativt. 

Totale kostander -------- 270.000
* engangskostnad. 

  
21 Oppfølging av Fylkesmannen i Finnmark/Lappland Miljøsenters’ overvåkningsprogram i Tanavassdraget 
1988- 2001.
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5.3. Tabell over tiltak som bedrer hydromorfologiske forhold.

Sektor/område Tiltak Kostnad 
NOK
(investering)

Kostnad 
NOK 
(drift/år)

Effekt 1-3

Generelt H-1. Foreta en analyse 
av kantvegetasjonens 
lengde i Tanavassdraget 
(% resterende 
kantvegetasjon sett i 
forhold til 
naturtilstanden)

Ikke klarlagt. Administrativt
.  

Landbruk H.2. Vurdere behov for 
leplantinger 
(Holmesund- Sirma, 
Alleknjarg, Polmak og 
Bonakas), i forbindelse 
med gårdskartleggingen 
2009-2011, og iverksette 
videre tiltak. 

70.000 3

Totale kostnader 70.000 Ikke klarlagt

5.2. Oppfølgingsarbeid
Som omtalt i kap 1. har analysearbeidet vært meget begrenset i denne planrunden, blant annet 
med utgangspunkt i de korte tidsfristene satt av Direktoratet for naturforvaltning. I det videre 
arbeidet med analyser og tiltaksplaner for Tana vannområde er det viktig at følgende 
vannforekomster blir prioritert: 

• Tanafjorden. Begrunnelse: En stor og vesentlig vannforekomst i vannområdet. 
Fjorden er vernet som ”nasjonal laksefjord”. Den økologiske tilstanden i fjorden er 
preget av invasjon av kongekrabber (fremmed art).

• Juovlajohka/Julelva. Begrunnelse: Vassdraget er vernet mot vannkraftutbygging. 
Nedre del er preget av langsgående inngrep (flom- og erosjonssikringer). Det er 
avdekket to avfallsfyllinger i området, i en ravine og i et bekkeløp som drenerer ut i 
Julelva. Det bør foretas beregninger av N og P- tilførsler (området har spredte avløp).  

Tiltak knyttet til biologiske påvirkninger i Tanavassdraget- og fjorden bør dessuten gis en høy 
prioritering i oppfølgingsarbeidet. 

I tabell 5.4. nedenfor er det stipulert årlige kommunale kostnader til planlegging og 
oppfølging av tiltaksanalyser i de delene av Tana vannområde som ligger i Tana kommune. 
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5.4. Tabell som viser kommunale kostnader til administrasjon  mht. vanndirektivet. 
Kostnadene inkl. bla. utarbeidelse av nye tiltaksanalyser og oppfølging av tiltak i denne
analysen. 

Tiltak Kostnad NOK
(investering)

Kostnad NOK 
(drift/år)

Effekt 1-3

Administrative kostnader i 
kommunens organisasjon. 

---- 70.000 Administrativt


